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Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και Κύριοι 

 

 

 

Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον 

θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και 

Επενδύσεων που αφορά στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και 

στην προώθηση των εξαγωγών αμυντικού υλικού. 

 

Στο πλαίσιο του θεσμικού αυτού ρόλου της και σύμφωνα με τις 

σχετικές κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, η ΓΔΑΕΕ έχει 

αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να προσφέρει με οργανωμένο και 

στοχευμένο τρόπο την ευκαιρία στις εγχώριες βιομηχανίες – εταιρείες, 

κρατικές και ιδιωτικές, να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις δυνατότητές 

τους σε διεθνείς κρατικούς και οικονομικούς φορείς, ενισχύοντας έτσι την 

εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. 

 

Άποψή μας είναι ότι η μεμονωμένη και περιστασιακή συμμετοχή των 

εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών – εταιρειών σε διεθνείς αμυντικές 
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εκθέσεις ή άλλες παρόμοιες διοργανώσεις, δεν εξασφαλίζει την 

προσδοκώμενη ανάδειξη των δυνατοτήτων τους και δεν δύναται να 

αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη. Αντίθετα θεωρούμε ότι μια προσεκτικά 

σχεδιασμένη και οργανωμένη συμμετοχή τους στα κατάλληλα φόρα, υπό 

την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ, προσδίδει αυξημένη βαρύτητα, αξιοπιστία και 

κύρος στην παρουσία τους, εξασφαλίζει οικονομία κλίμακος στις σχετικές 

λειτουργικές δαπάνες και τελικά μεγιστοποιεί το παραγόμενο 

αποτέλεσμα. 

 

Οι σημαντικότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι : 

- Η δημιουργία εθνικού περιπτέρου, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ, σε 

κύριες διεθνείς εκθέσεις στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, όπως 

η έκθεση AUSA στις ΗΠΑ για τρία συναπτά έτη (2014, 2015 και 2016), η 

έκθεση DSEi στο Η.Β. το 2015, και η έκθεση IDEX στα Η.Α.Ε., επίσης το 

2015. Ανάλογη παρουσία έχει προγραμματιστεί και για το 2017. 

- Επισκέψεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, συνοδεία της 

ηγεσίας της ΓΔΑΕΕ, σε διεθνείς εκθέσεις στον τομέα της Άμυνας και της 

Ασφάλειας στις οποίες συμμετέχουν με δικά τους περίπτερα ελληνικές 

εταιρείες, προκειμένου να στηριχθεί η εκεί παρουσία τους και να 

διευκολυνθούν-προωθηθούν οι επαφές τους με τους εν δυνάμει πελάτες-

συνεργάτες τους, είτε αυτοί είναι ιδιωτικοί οικονομικοί φορείς, είτε 

κρατικές οντότητες. Ενδεικτικά αναφέρω την έκθεση DEFEXPO στην 
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Ινδία τον Μάρτιο του 2016, την έκθεση EUROSATORY στην Γαλλία τον 

Ιούνιο του τρέχοντος έτους και την έκθεση INDODEFENCE στην 

Ινδονησία πριν δύο περίπου εβδομάδες. 

- Η διοργάνωση ημερίδων συνεργασίας των αμυντικών βιομηχανιών 

της χώρας μας και άλλων χωρών, γνώστες και ως Industry Days, στο 

πλαίσιο επίσημων επισκέψεων του κ. ΥΕΘΑ στις χώρες αυτές. Σκοπός 

τους είναι η ενημέρωση των κρατικών και ιδιωτικών φορέων των χωρών 

αυτών τόσο για τις δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας όσο 

και για τους τομείς που είτε έχει ήδη υπάρξει σχετική συνεργασία, είτε και 

για τους τομείς που διαφαίνεται δυνατότητα μελλοντικών συνεργειών. 

Τέτοιες ημερίδες έχουν διοργανωθεί στο πλαίσιο των επίσημων 

επισκέψεων του κ. ΥΕΘΑ στις πρωτεύουσες της Ιορδανίας, της Ινδίας, 

του Ισραήλ, της Βουλγαρίας, της Αιγύπτου και της Ινδονησίας. Επίσης 

έχουν διοργανωθεί ανάλογες εκδηλώσεις και στην Αθήνα τον Ιούνιο του 

2016 με τις ΗΠΑ και τον Οκτώβριο του 2016 με το Ισραήλ. 

- Για το 2017 προγραμματίζονται ήδη δύο ανάλογες με την 

Αμερικανική πλευρά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

 

- Η ενημέρωση, μέσω του ιστοσελίδας της ΓΔΑΕΕ, όλων των 

ενδιαφερόμενων, για τις εν λόγω πρωτοβουλίες, με σκοπό να υπάρχει 

ευχερέστερη πρόσβαση στην πληροφόρηση 
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- Η διοργάνωση συναντήσεων της ΓΔΑΕΕ με εκπροσώπους της 

αμυντικής βιομηχανίας σε μηνιαία βάση, προκειμένου να ενημερώνονται 

αμεσότερα όλοι για τις κινήσεις και των δύο πλευρών, να 

προγραμματίζονται αποτελεσματικότερα οι επόμενες κινήσεις, να 

επιλύονται άμεσα τυχόν προβλήματα και να συμμετέχει η βιομηχανία 

στην διαμόρφωση των κυβερνητικών αποφάσεων. 

 

- Συμμετοχή εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας στα διάφορα 

φόρα που διαμορφώνεται η πολιτική της ΕΕ και του NATO σε θέματα 

εξοπλισμών. 

 

- Πρόβλεψη στο υπό έγκριση, από το ΚΥΣΕΑ, κείμενο της Εθνικής 

Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ) για την συγκρότηση 

συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας Τεχνολογίας και Βιομηχανίας, στο οποίο 

θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων και το 

οποίο θα εισηγείται και θα γνωμοδοτεί επί θεμάτων της. 

 

Εκτός από την ΕΑΒΣ που αποτελεί βασικό οδηγό για χειρισμό 

πολλών θεμάτων επ΄ ωφελεία της Αμυντικής Βιομηχανίας, είναι έτοιμος 

πλέον και ο Κανονισμός Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας ένα κείμενο 

που επί 18 χρόνια ήταν στην «προσπάθεια» να συνταχθεί. 
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Με αυτό τον τρόπο η ΓΔΑΕΕ ξεκίνησε πλέον την διαδικασία 

Πιστοποίησης Υλικών της Αμυντικής Βιομηχανίας. Μέχρι σήμερα 

υπήρχαν περιπτώσεις όπου εταιρείες κατασκεύαζαν προιόν και δεν 

μπορούσαν να το διαθέσουν στην διεθνή αγορά γιατί απλά δεν ήταν 

πιστοποιημένο. 

Πέρα των ανωτέρω η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών βελτιώνει τον 

ίδιο της τον εαυτό. Σε αυτό το πνεύμα μόλις την προηγούμενη Τρίτη 

πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001/15 όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας  και ακολουθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα σταδιακή 

πιστοποίηση στο σύνολο των υπηρεσιών της.   

 

Όπως είπε και στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. ΥΕΘΑ, το σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας 

έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, τόσο στη 

χώρα μας όσο και διεθνώς. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν κάνει πιο 

επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για εξωστρέφεια και για συνεργασία σε 

όλο και περισσότερα επίπεδα. Κανείς πλέον, ακόμα και οι παραδοσιακοί 

ισχυροί παίκτες, δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνοι τους. Ταυτόχρονα οι 

σύγχρονες συνθήκες έχουν αναδείξει και νέους τομείς, με κύριο αυτόν 

της εσωτερικής ασφάλειας, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να 

δραστηριοποιηθούν και μικρότερων δυνατοτήτων οικονομικοί φορείς, 
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ακόμα και εκτός του αμιγώς αμυντικού τομέα, λόγω της διττής κυρίως 

φύσης των προϊόντων που τον εξυπηρετούν. 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες 

τους ΥΠΕΘΑ είναι περισσότερο επιτακτικές και απαραίτητες από ποτέ 

και διαρκής επιδίωξη μας δεν μπορεί να είναι άλλη από το να τις 

ενισχύσουμε περαιτέρω προκειμένου να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα τους και να συμπεριλάβουν και άλλους 

οικονομικούς φορείς και παραγωγικούς τομείς της πατρίδας μας. 

 

Θεωρώ ότι η σημερινή ημερίδα έδωσε όλα τα απαραίτητα 

ερεθίσματα  στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Εγώ 

προσωπικά και οι επιτελείς της ΓΔΑΕΕ και των άλλων εμπλεκόμενων 

φορέων του ΥΠΕΘΑ είμαστε στη διάθεση σας στο μέλλον προκειμένου 

να διευκολύνουμε την πρόσβαση σας στο τομέα των επενδύσεων στην 

Άμυνα και στην Ασφάλεια. Επίσης είναι στη διάθεση σας η ιστοσελίδα 

της ΓΔΑΕΕ και το ενημερωτικό φυλλάδιο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, 

όπου περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σκοπό αυτό. 

 

 

 

 

 


